
Dinnyetermesztés 
Zsámbokon 

Jegyzik a dinnyét 

A helyi hagyomány szerint a Pest megyei Zsámbokon már legalább 300 esztendeje nagyobb méretek-
ben foglalkoznak dinnyetermesztéssel. A múlt század második felétől ennek már igen nagy jelentősége 
volt a község lakosságának anyagi helyzetének alakulásában. 

Elsősorban azok foglalkoztak dinnyetermeléssel, akiknek saját földjük volt, de a négyholdasak is ültet-
tek eladásra, ugyanis még egy pár holdat béreltek az öregebb gazdáktól, akik már nemigen bírtak dol-
gozni. 

Minden dinnyetermelőnek kellett, hogy legyen kocsija, lova és tehene. Sokan termeltek harmadrészért 
bérelt papi vagy községi földeken is, ebben minden munkát a bérlőnek kellett elvégeznie. 

A határban újabban több dűlőben termelték a dinnyét, de az öregektől, amikor én kislány voltam és 
őriztem a dinnyét, azt hallottam, hogy a nagyapjuk idejében csak három dűlőben volt dinnye. Az én 
időmben a következő dűlőkben volt dinnye: Paskom-dűlő, a Csapás-dűlő, a Réce-, Tóföle-, Kókai-dűlő, 
Dányi-dűlő, Kusköpüskút-, Jajhegyi-, Szentsziget-, Kerítés- vagy Egyház-dűlőben. 

Híres dinnyetermelők voltak: Szabó István, Nagyszabó, Makádi Pál, Dudás Ferenc, Bajnóczi Mihály 
Tratyó; a leggazdagabb és a legnagyobb termelő pedig Szalai István és Szalai Flórián volt. A legnagyobb 
termelők abban különböztek a többitől, hogy először is nekik több földjük volt, két holdon termelhettek, 
míg a többi egy vagy csak fél holdon. Volt vagy három tehenük, boíjúk, míg a másiknak csak egy, így ne-
kik sok marhatrágyájuk volt. Azt tartották, és így is volt, hogy a trágya a föld lelke. 

A dinnyemagot a legszebb, a legérettebb és a legegészségesebb dinnyékből szedtük ki. A magnak való 
dinnyét még a földön megjelölték, a görögdinnyékre késsel egy vonalat karcoltak, a magnak szánt sárga-
dinnyék szárára pedig egy kis hantot tettek. A kiszedett magból egy rossz tésztaszűrőn kinyomkodtuk a 
nedvességet, majd pedig egy rossz tepsiben, papíron, vagy deszkán megszárítottuk. Majd harisnyaszárban, 
ritkavászon tarisztányában vagy tökkulacsban felkötöttük a padlásra a kakasülőre, hogy jól szellőzzön 
és penészt ne kapjon. Ültetés előtt egy rossz fazékban próbára ültet tünk, hogy kikel-e a mag. A kiültetés 
előtt a magot harisnyaszárastól vízbe mártot tuk, hogy előbb kikeljen, de csak ha száraz volt a föld. A 
dinnyemag ültetése előtt a földet ősszel már megszántották és még kora tavasszal is, ha az időjárás meg-
engedte. A trágyát már ősztől tavaszig gyűjtöt ték, mert a trágya apraját lehetett csak a dinnye alá vinni, 
tehát a trágyadomb kétfelé volt rakva és ami a dinnye alá ment, azt állandóan két-három naponként át-
villázták és keverték, hogy jó érett legyen. 

A dinnyemagot vetés előtt 2-5 napig áztatták. A magokat cserélgették egymás közöt t , kinek volt 
szebb és jobb dinnyéje azzal, (sőt később a palántákat is, mert 1930-tól már soknak volt palántás dinnyéje, 
ezek korábban értek és több pénzt kaptak érte). 

Mikor dinnyét mentek ültetni és felültek a kocsira, a gazda az ostor nyelével keresztet rajzolt a lovak 
közé a kocsi elé, mert bizony sok ideig fog ez a mag - amit a kocsin visznek - a földben pihenni és na-
gyon szeszélyes időjárásnak lesz kitéve. A keresztrajz - Atya, Fiú és Szentlélek - megőrzi, így tartották. 

A dinnye ültetése április elején kezdődött. Kihordták a ganajt a megszántott földre és 8 0 - 9 0 cm-ként 
kupacokba rakták vagy kicsiny rakásokba. A dinnye fészkét kapával 6 0 - 8 0 cm távolságra vágták egymás-
tól. Ezt a munkát rendszerint férfiak csinálták, az asszonyok és a lányok a fészkeket kavarták össze gon-
dosan, amibe már előtte az idős emberek vagy kisgyerekek kosárral belerakták a ganajt. A fészekkeverés 
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Kóstolgatják a magdinnyéket (Czangár Gyula felvételei) Mennek ,,margitóni" 
a dinnyeföldre 

nagyon fontos dolog volt, a földet gondosan össze kellett kavarni a ganajjal, hogy kemény föld és rög ne 
kerüljön bele, csakis porhanyós föld legyen, hiszen ebben a kisdombtetőbe került a mag, ami a fészektől 
legalább 12 cm magasan volt. Keresztben kézzel mély vonalat húztak a fészken és a magot körülbelül 
6 cm-re szórták bele, majd jól lenyomkodták a kezükkel a földet, porhanyósat szórtak rá és eligazították, 
nehogy meglássák a madarak. A dinnye kb. 2 0 - 2 4 nap alatt kelt ki. 

Április 16-ig minden mag a földbe került, aki elkésett, annak később kevesebb dinnyéje termett. Mikor 
elültették a magokat és teljesen kész voltak, minden munkaeszközt ot t kellett letenni, éppen ahol végeztek 
és lehetett ülni, hogy mindenhol a földön dinnye teremjen. Ha meg véletlenül olyankor zengett az ég az 
esztendőben először, amikor a dinnyeföldön dolgoztak, bármit kapáltak, akkor nagyokat kellett hempe-
regni a férfiaknak a földön, a nőknek meg úgy kellett ülni, hogy a szoknyájuk jól szétterüljön, hogy olyan 
nagy dinnyék teremjenek. A dinnyeföld végére tököt ültettek, részben mert ez díszítette a földet, más-
részt pedig a dinnyetolvajok így nem tudtak olyan könnyen hozzáférni. 

A dinnye fajtái és nevei: régi kandali: narancssárga, ricskes, gerezdes, nagy növésű, vastag héjú, Margit-
dinnye: sima, szép sárgás színű, vékony héjú, édes ízű, ananász: apró gerezdű, szép, piros bélű, édes, (vagy 
cukordinnye). Csereshajú sima: vékony héjú, cseres mintákkal, nagyon finom ízű. Turtusz: zöldes színű és 
érését a csutája elválása jelentette, belül zöld színű volt, édes ízű. Görögdinnye, vagy ahogy a pesti „nagy-
cságák" szokták nevezni, vizes vagy magos dinnye. Vékony héjú, szép lila vagy vérpiros bélű, édes ízű. 
Másik faj ta : világosabb héjú vastagabb héjjal és halványabb színű béllel, kicsit édes ízzel. Egész libazöld szí-
nű héjú a télidinnye, ennek a belseje sárga színű volt, s eltarthatták a padláson szénában egészen novem-
berig. 

A dinnyeföld két szélét hosszában 1 9or krumpli, a föld hosszában középen pedig két t ő sor bab díszí-
tette, olyan volt ez a dinnyeföld, mint a valóságos nagyon szép kert. A későbbi években egy pár szál piros 
paradicsomot is, és egypár zöldpaprikát is vetettek. Körülbelül egyszerre keltek ki a növények a dinnye-
földön, mert mindent úgy ültettek, hogy együttesen lehessen kapálni. Mikor a dinnye kibújt a földből, és 
két levélben volt, megtörtént az első kapálás. Nagyon nagy gondot kellett rá fordítani, mert óvni kellett 
a sérüléstől. Az első kapáláshoz körülbelül 6 - 7 szálat hagytak meg, a másodiknál 3 szálat és már akkor a 
tövitől elszedték a régi földet , és a mellette levő helyről jól összekevert földet tettek melléje. Egészen fel-
töltötték, hogy a növény és a fészek szépen megmaradjon. Harmadik kapálás ugyanígy történt . A negye-
dik kapáláskor már csak egy tövet vagy esetleg jó távol kettőt hagynak és a tövét most is betöltik, hogy a 
szél ki ne sodorja. A többi kapálásnál már csak egyet hagynak. A dinnye sok kapálást kíván. Utoljára 
Margit napján kapálják, ezt már úgy mondják „voltunk margitóni". Ezután hagyják a földet pihenni, 
hiszen kezdődik lassan az aratás és a kocsikat meg kell csináltatni a behordásra. A dinnye is közvetlenül 
az aratás után érik és rossz kocsin nem lehet hordani. 

Aratás után a dinnyeföldesek kocsira pakolnak vagy ket tő petrence szalmát és már az o t thon kicsépelt 
búza zsúpját, kettő ágas fát, négy oszlopnak valót, vastag- és vékonyféle fákat, meg még a legkisebb lányo-
kat vagy a legöregebb öregapát, és már indultak is a kocsival a dinnyeföldre, hogy ott felállítsák a dinnye-
csősz gujhót. A gujhó helyét már jó előre körülültették napraforgóval, vagyis tányérrózsával. Mert bizony 
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a dinnyét nemcsak ültetni és kapálni kellett, hanem érésig meg is kellett őrizni. Ez nagyon szép élet volt a 
sok keserves munka után. Egy-egy dűlőföldön több dinnyeföld és kunyhó volt, és régen csak itt pi-
henték ki magukat sokan, még a nagylányok és legények vasárnap és ünnepnapon itt találkoztak. Este a 
kolompot a nyakukba tették és úgy kolompoltak, hogy a dinnyét ne rágják meg a nyulak - mert a nyúl-
rágta dinnyét nem tudták eladni - és hogy meghallják a legények. A nyulak bejártak a dinnyeföldekre 
és ezért a gazdák drótot húztak ki a föld szélére, a szegényebbek pedig karókat vertek a földbe és szalma-
kötelet csináltak rá drót helvett. Még a hörcsög és az ürge is kárt tet t a dinnye héjában, ezeknek maguk 
készítettek ürgefogó vasakat. Édesdinnyét tettek rá és ahogy nyúlt utána az ürge, benne maradt a lába és 
meg lehetett fogni. 

A dinnyecsőszök étele: dinnye, de csak repedt vagy nyúlrágott, mert a többit el kellett adni, mert na-
gyon, de nagyon kellett a pénz. Tűzön krumplit sütöttek, kukoricát, almát, meg háromlábú serpenyőben 
ürgét, hörcsögöt, vagy paprikás krumplit főztek. Volt akinek az édesanyja vitt ebédet, de csak három óra 
felé, mert először a többi munkásnak vitték ki a határba az ebédet, és csak miután megetette az állatokat, 
ju tot t ki a dinnyeföldre. A dinnyecsősznek komolyabb dolga is akadt: az érett dinnyéket kellett leszedni, 
a borozdába rakni, hamvasba (lepedőféle) behordani a kunyhó elébe és a kunyhóba berakni. Közben a bab 
is megérett a borozdában, azt is ki kellett szedni. 

A sárgadinnyének szép sárga már a héja, mikor érett, a zöld bélű pedig elválik a csutájáról. A görög-
dinnyét fanyelű kés vagy bicska nyelével kopogtatják és ha vastag hangot ad, biztosan é re t t A dinnye csu-
májánál van egy picike levél, ha az sárgulóban van vagy már száraz, akkor a dinnye már érett. A csutája is 
szakad, könnyen törik, ha egyet hemperítenek rajta, de az üyen már túlérett, többnyire apadt árú, de mag-
nak nagyon jó, mert a magjai jó feketék, érettek. 

Augusztus utolján már felszabadítottuk a dinnyeföldet, hazavittük a dinnyéket, a téli görögöt az is-
tállópadlásra tettük és a széna között sokáig elállt úgy, hogy még tördeléskor a kukoricafosztóknak tud-
tunk adni. Az apró zöld kisdinnyéket - mindegy volt görög vagy sárga - hordókban besavanyították téli-
re, a rosszakat az állatokkal etették meg. A dinnyeszárat és a parajt kikapáltuk a földből és azonnal meg-
szántották, hogy hagy pihenjen a föld vetés előtt, mert minden dinnyeföldet vetés előtt kétszer megszán-
tottak. Ebbe a jó porhanyós földben mindig tiszta búzát vetettek. Aratás előtt, mikor végigmentek a gaz-
dák a dűlőkön, mindenki megállapíthatta, hogy ebben a földben egész biztosan dinnye volt tavaly, azért 
ilyen szép sárga, nagy kalászú a búza. 

Készülődés a piacra 
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A legnagyobb termelők kb. 150 mázsát tudtak értékesíteni. A megmaradt dinnyéket - nyúl-, ürge-, 
hörcsögrágott, pókhas dinnyéket a malacokkal etették meg. 

Zsámbokon nem vették a dinnyét, ezért lőcsös kocsira szalma közé rakták és úgy vitték a piacra. Sok-
szor még három napig sem jöt tek vissza a piacról különösen Budapest, Gödöllő és vidékéről. Sokszor any-
nyi pénzt sem kaptak, hogy a vámot és a helypénzt kifutotta volna. Reggel már korán felültek a kocsira és 
éjszaka 12 órára értek Pestre és vissza. Volt, hogy egész úton éjjel-nappal esett az eső, még a tarisznyában 
a kenyér vagy a kalács is elázott. Éhen, szomjan tértek haza és nem egyszer pénz nélkül. 

Nagyob piacokra vittük a dinnyét, így Isaszegre, Aszódra, Máriabesenyőre, Rákoskeresztúrra, Rákos-
ligetre, Szentmihályra, Rákoscsabára, a szomszéd községekbe, Valkóra, Vácszentlászlóra. A piacokon kia-
báltuk, hogy dinnyét vegyenek. A dinnyéket kb. 1930-ig mink magunk árusítottuk, ötösével, egyesével 
darabszámra, majd később mázsaszámra a kofák vették tőlünk. Később meg azt mondták a csepeli piacon, 
hogy a nemzeti vállalatnak veszik és az egész kocsival megvették - ezek már a fölszabadulás után voltak. 

Persze vannak a dinnyeárusításról szép emlékek is. Amikor a csepeli piacra elindultunk a reggeli órák-
ban, Dányon a falu végén álló gémeskútnál megitattuk a lovakat Isaszegen a Meleghegyi-féle beszálónál 
etettünk és abrakoltunk, majd itattunk, kb. egy óra hosszat pihentünk, és közben levettük a ponyvát a 
dinnyéről és árultuk is. Pécelen volt egy kis mélyedésben egy jó csepegős artézi kút, itt újra itattunk. 

Rákoskeresztúron a Vitéz Hasszán Józsi bácsi vendéglője előtti téren szintén megpihentünk és abra-
koltunk, a lovak szénát is kaptak, megitattuk őket, besarokszögeztük a lópatkókat, mert már arra flaszter 
volt az út és csúsztak a lovak, könnyen elestek volna. Közben mi is megvacsoráztunk, hiszen jó mákos 
patkót pakolt be a mamánk a tarisznyába. Meg a kocsisaroglyába tet tünk olyan repedt, rágott dinnyét, 
üvegbe vizet, s ahol pihentünk, mindig frisset töl töt tünk bele, hogy az úton a szomjunkat enyhítsük. 

Ahogyan mentünk a csepeli és újpesti piacra már jöttek elébünk a kofák és tíz kocsival is megvettek. 
Éjfélre értünk oda és már hajnal 4 órakor le is mérték, kifizették és mehettünk haza. 

A háború után már kijöttek a kofák Zsámbokra is innen vásárolták fel a dinnyét és ők szállították el. 
Nagyon kapós volt már akkoriban a zsámboki feketeföldi jó édesdinnye. Mikor a piacokon jártunk, min-
dig megkérdezték, hogy hová valók vagyunk, már szinte vártak bennünket. Mert nálunk különösen j ó 
termő feketeföld van és a dinnye is édesebb és üdítőbb volt mint a homokos talajon, ahol igen könnyen 
megfonnyadt. (Azt is mondták, hogy a zsámboki görögdinnye jó a tüdőbetegeknek.) 

A dinnyéért kapott pénz nem volt sok - de amint az öregeink mondták - sok lyukat be lehetett vele 
tömni. Kifizették belőle az adót , ami nagyon fontos volt, és az utolsó fuvarpénzből megvették télire a sót, 
a cukrot, a szódát, a szappant és a dohányt, mert télen nem volt munkalehetőség és így nem volt pénz 
sem. Akik nem termeltek dinnyét , azok a tyúktojás árából teleltek ki. 

Lapu Istvánná 

Régi zsámboki ház, ma tájház (MTI-fotó) 
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